
Yrityslukkarihanke
tarjoaa 
yritysten osaamiskartoitusten pohjalta suunniteltuja
lyhyitä koulutuksia.

Koulutukset ovat yrityksille maksuttomia, mutta de
minimis -tuen alaista. De minimis -tuki on
1360€/henkilö/per koulutus.

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Lisätietoja koulutuksista: Kersti Jääskeläinen,
kersti.jaaskelainen@tuni.fi, +358503215147

ESR Yrityslukkari

Ajankohta 2/2023–11/2023
 

3 lähiopetuskertaa ja 2 päivän
laajuudessa itsenäistä opiskelua.

 
                          Koulutukset

toteutetaan verkossa,
 oppilaitoksen  tai yrityksen tiloissa.

 

http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/34303/lomakkeet.html


Yrityksen ostot ja
hankinnat

Kohderyhmä ja tavoite: 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden rooli
liittyy ostamiseen ja hankintaan ja muille aiheesta
kiinnostuneille.

Osallistuja saa tietoa oston merkityksestä ja
toimintatavoista.

Ulkoistaminen ja oston merkitys liiketoimintaan
Itsenäinen kotitehtävä (hankintakentän muutokset
yrityksessä)

Ostostrategia ja oston prosessit
Itsenäinen kotitehtävä  (oston yhteistyö kumppaneiden
kanssa)

Toimittajan ja kustannusten hallinta
Tehtävien yhteenveto

Sisältö ja aikataulu (pvm:t ovat ehdotuksia, joita voidaan
myös muuttaa)

1. päivä 7.3.2023 klo 10-12 

2. päivä 14.3.2023 klo 10-12

3. päivä 21.3.2023 klo 10-12

ESR Yrityslukkari

Kouluttaja Sami Kalliokoski TAMK



Toimittajan
auditointi 
Koulutus toimii jatkokoulutuksena osto- ja
hankintakoulutukselle

Toteutus syyskuu-marraskuu 2023, pvm:t
sovitaan erikseen myöhemmin

Avaus ja koulutuksen tavoitteet. 
Toimittajan auditoinnin tehtävät ja
merkitys organisaatiolle. 
Potentiaalisen toimittajan valinta. 
Toimittajan arviointi.

Arviointitavat, kriteerit ja laajuus. 
Toimittajan suorituskyvyn arviointi. 
Toimittajien mittaaminen,
yhteistyön merkitys ja jatkuva
kehittäminen.

Toimittajan laatu ja laadunhallinta. 
ISO 9001 standardin vaatimukset;
toimittaja-auditointi. 
Toimittaja-auditoinnin suunnittelu,
valmistelu, toteutus ja raportointi. 
Koulutuksen yhteenveto ja keskustelua. 

1. päivä: 9.30-11
 

2. päivä klo 9.30-11 
 

3. päivä: 9:30 -11 

ESR Yrityslukkari

Kouluttajat: Jari Ruokolainen (TAMK)
ja Sami Kalliokoski (TAMK)



Uusi ja uudistuva
esimies

mitä tutkimus sanoo siirtymisestä
työntekijästä esimieheksi
tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet
taitoja teamin jäsenten tuntemiseen ja
ymmärtämiseen

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden rooli
on hiljattain muuttunut esimieheksi työntekijästä
tai jotka haluavat eväitä uudistuakseen
esimiehenä

Osallistuja oppii

Päivä 1:
Itsensä johtaminen

10.5.2023

Päivä 2:
Vuorovaikutustaidot

17.5.2023

Päivä 3: 
Palautteen merkitys

24.5.2023

ESR Yrityslukkari 1) 1.Johdatus aiheeseen ja
vuorovaikutukseen klo 8.30-10
2) Kotitehtävä: Muistelutehtäväharjoitus 1

1. Johdatus tilannejohtamiseen klo 8.30-10
4. Kotitehtävä: Muistelutehtäväharjoitus 2

Kotitehtävien purku 
1. Esimerkkiharjoitteita klo 8.30 – 10.00
         - Miten viestit
         - Toisten tunteiden sanoittaminen
         - Tilanne harjoitteita

Kouluttaja: Jari Ruokolainen TAMK



Kun kilpailu osaajista kovenee, tarvitaan panostuksia
työnantajakuvan kehittämiseen. siitä, millaisen
työyhteisön he tarjoavat. Tässä koulutuksessa
pohdimme yhdessä yrityksesi houkuttelevuutta
työnhakijan silmin. 

Kouluttajat: Jari Ruokolainen (TAMK) ja
Kersti Jääskeläinen (TAMK)

 

Pito- ja vetovoimaa
uuden työntekijän
perehdyttämisellä 

3. PÄIVÄ 17.5.2023 KLO 9-10.30

2. PÄIVÄ 10.5.2023 KLO 8.30-10 

1. PÄIVÄ 3.5.2023 KLO 8.30-10

Perehdytyksen rytmittäminen toimivalla tavalla 
Laatujärjestelmä, laadullinen dokumentointi, sen tärkeys  

Perehdytyssuunnitelman laatiminen 
Työnantajakuvan muodostaminen (veto- ja pitovoima) 
Perehdyttämisen onnistuminen   
Kotitehtävä: Laatujärjestelmä, laadullinen dokumentointi

Perehdyttäjän rooli ja taidot 
Mitä huomioida, kun perehdytät uutta työntekijää 
Kotitehtävä: Perehdytyssuunnitelman laatiminen 

ESR Yrityslukkari



1. päivä 24.8.2023 klo 8.30-10 2. päivä 31.8.2023 klo 8.30-10 3. päivä 7.9.2023 klo 8.30-10

Pk-yrityksen myyntityö –
tuotemyynnistä
ratkaisuihin

Myyntityö vaatii uudistumista, sillä
asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja
lisääntynyt digitaalisuus muuttavat
kaupankäyntiä. 

ESR Yrityslukkari

Asiakkaiden odotukset ja
myyntityö tänään
Kotitehtävä: Reflektointi- ja
lukutehtävä - Miten ja millaisia
muutoksia meidän tulee tehdä
myyntiimme? 

Pk-yrityksen myyntityö
käytännössä
Kotitehtävä: Reflektointi- ja
lukutehtävä – Asiakaspolkua
mukaileva myyntiprosessi 

Tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin
Yhteenveto

Kouluttaja: Pia Hautamäki (TAMK)
 



HITSAUKSEN
TÄSMÄKOULUTUS
TAKK toteuttaa osaamistarpeita vastaavan
hitsauskoulutuksen, joka suunnitellaan yhdessä
yritysten kanssa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Timo Sälli, puh.
0447906282.



ESR Yrityslukkari

Yrityksille kilpailukykyä
koulutuksella

Yhteystiedot:

Valmistavan teollisuuden yrityksille
uutta osaamista nopeasti ja
monialaisesti, suoraan Pirkanmaalta.

Kehitämme alueellisen koulutusbrokerointi-mallin, jolla vastaamme
yritysten osaamis- ja osaajatarpeisiin oikea-aikaisesti tarvelähtöisin
palveluin.

Mallilla tuetaan henkilöstön kokonaisvaltaista jatkuvan oppimisen tukea ja
osaavan henkilöstön koulutusmahdollisuuksien parempaa
saavutettavuutta. 

Tavoitteena on mahdollistaa aidosti yritysten ja yksittäisten
työntekijöiden tarpeisiin vastaavat osaamisen kehittämistä tukevat
palvelut yritysten kannalta “yhdeltä luukulta”.

Hankkeen projektipäällikkö
Jari Ruokolainen
jari.ruokolainen@tuni.fi 
+358504821353

 


